
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

• zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu uczestnictwa w 
licytacji organizowanej przez Karea Gemstone Space i Artessia Dom 
Aukcyjny opublikowanego w katalogu aukcyjnym oraz na stronie 
www.karea.pl  i  www.artessia.pl ;

• zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z 
Regulaminem, w szczególności do zapłacenia za wylicytowane obiekty w 
terminie 7 dni od licytacji;

• wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach 
realizacji aukcji, przetwarzania płatności za obiekty oraz marketingowych 
przez Organizatorów Aukcji, tj. Karea Gemstone Space sp. z o.o. sp.k. oraz  

Ad-Arte Adam Chełstowski;

• wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe; w 
przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych Organizatorzy 
Aukcji nie ponoszą odpowiedzialności.

Zlecenie stałe z limitem.
Zlecenie jest poufne. Organizatorzy Aukcji będą reprezentowali 
Klienta podczas licytacji do wysokości podanej kwoty, starając się 
dokonać zakupu w możliwie najniższej kwocie.
W przypadku zaistnienia innych zleceń w tej samej wysokości, 
Organizatorzy Aukcji będą reprezentowali Klienta, którego zlecenie 
zostało złożone wcześniej.

Zlecenie telefoniczne.
Złożenie zlecenia telefonicznego oznacza potwierdzenie przekazania 
oferty w cenie wywoławczej.
Organizatorzy Aukcji  dołożą wszelkich starań, jednak nie ponoszą 
odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania połączenia z Klientem.

Z L E C E N I E  L I C Y T A C J I

      Zlecenie licytacji z limitem ceny  ……. lub licytacji telefonicznej …….  na aukcji w dniu: …………………………. *
* Zlecenie należy dostarczyć osobiście, mailem (zeskanowany dokument z podpisem) lub pocztą do siedziby Organizatorów Aukcji najpóźniej 24 godziny przed aukcją

Imię i Nazwisko
  

Nazwa �rmy lub instytucji

  

Rodzaj i nr dowodu tożsamości Klienta (oraz NIP w przypadku �rmy)
 

Miejsce zamieszkania / siedziby
 

Telefon, e – mail

Organizatorzy aukcji mają prawo prosić o podanie danych osobowych oraz o dokument potwierdzający te dane.

maksymalna oferowana kwota (bez premium)
lub licytacja telefonicznaautor, tytułnr kat

nr telefonu czynny podczas licytacji: 

Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku zaistnienia zlecenia w tej samej wysokości:    ………………………………. **
 ** w przypadku zgody proszę wpisać X.

  ………………………, dnia:  ……………… 2020 r.

________________________________                             
 Podpis Klienta                                   

ARTESSIA Dom Aukcyjny
ul. Wilcza 55/63, Warszawa
salon@artessia.pl, tel. + 48 66 570 55 63

KAREA Gemstone Space 
Al. „Solidarności” 93, Warszawa
paluch@karea.pl, tel. + 48 882 700 336


